
 

 
 

 

 

 

 

 



 

รายการท่องเทีย่ว 
 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ - กระบี ่- บา้นนาตกึ DIY ผา้บาตกิผนืเดยีวในโลก-ล่องเรอืยอรช์ ชมพระอาทติยต์ก B L D 
05.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคาเตอรส์ายการบนิ

ไทยเวยีตเจท็ เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกเร ือ่งสมัภาระและการ Check 
in 

07.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี ่โดยสายการบนิไทยเวยีตเจท็ เทีย่วบนิ VZ340 
08.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกระบี ่ทุกท่านรอรบักระเป๋า และทําภารกจิส่วนตวั เจา้หนา้ที่พรอ้มรถตู ้

ปรบัอากาศรอรบัท่าน ณ ประตูทางออก  

เชา้ นําทุกท่านเดนิทางไปรบัประทานอาหารเชา้ (1) 
10.00 น.  เดินทางไป บา้นนาตีน สัมผัสวิถีมุสลิม แบบคนกระบี่แท ้ๆ ช ือ่ของบา้นนาตีน มาจาก คําว่า        

“ประตนี” เป็นภาษาถิน่ทีแ่ปลว่า ทศิเหนือ และนาตีนก็คือนาที่อยู่ทางทิศเหนือ จงึตัง้ ช ือ่หมู่บา้นว่า 
“บา้นนาตนี” ลิม้รสขนมทุ่งโพรง่ และ น้ําออ้ยคัน้สด กจิกรรมเด่น ๆ ของบา้นนาตีน คือ การทําผา้
บาตกิ ดว้ยสีธรรมชาติ (เปลือกไม)้ ทุกท่านไดร้ว่มทํากจิกรรม DIY ผา้บาตกิ เลือกสาย ลงส ี
ดว้ยตวัท่านเอง พรอ้มรบั “ผา้บาตกิ ผนืเดยีวในโลก” เป็นของทีร่ะลกึ 

 

 
 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั (2) 
บา่ย  หลงัอาหารนําทุกท่านเดินทางไป Check in เขา้ทีพ่กั Aonang Princeville Villa Resort 

& Spa ที่พักบูติกหรูหรา ระดับ 4 ดาว ดา้นหน้าหาดอ่าวหน้า พรอ้มเคร ือ่งอํานวยความ        
สะดวกครบครนั 

จากนัน้ นําทุกท่านเดินทางถึง ท่าเรอืมารน่ีากระบี ่นําทุกท่านลงเรอืยอรช์หรู ชมพระอาทิตยต์ก
ท่ามกลางทะเลอนัดามนั ทุกท่านสามารถชมความสวยงามของปากน้ํา จงัหวดักระบี่ เก็บภาพ
สวยๆ เก๋ๆ  จากเรอืยอรช์มาสเตอร ์ทีร่บัรองว่าท่าน ไม่สามารถสมัผสับรรยากาศแบบนี้ไดจ้ากที่ไหน
อย่างแน่นอน ระหว่างการเดนิทางเสริฟ์เคร ือ่งดื่ม และ อาหารว่าง บนช ัน้ 2 ของเรอื ตลอดเสน้ทาง 
จากน้ันนําท่านล่องเรอืมุ่งหนา้สู่ทอ้งทะเลอนัดามนั ชมวิวทิวทศัน ์เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะไก ่
อ่าวไรเ่ลยท์ุกท่านไดส้มัผสั และเพลดิเพลนิกบัความงามของแนวปะการงั ใตท้อ้งทะเล 1 จดุ 

17.30 น.  นําทุกท่าน ล่องเรอืกลบัสู่ท่าเร ือกระบี่มาร ีน่า ระหว่างการเดินทางทุกท่านจะไดด้ื่มด่ํา
บรรยากาศพระอาทติยต์กทีสุ่ดแสนจะโรแมนตคิ นักดนตรบีรรเลงดนตรเีบาๆ พรอ้มเสิรฟ์ (3) ผดั
ไทย ไก่สะเต ๊ะ  ขนมไทย และผลไม้ (บนเร ือมีบารค์อกเทล เคร ื่องดื่มแอลกอฮอล ์                  
ซอรฟ์ดร ิง้ค ์จาํหน่าย ซึง่ไม่ไดร้วมในค่าบรกิาร) 



 

19.00 น.  เดินทางถึงท่าเรอืกระบี่มารน่ีา รถตูป้รบัอากาศรอรบั นําท่านเดินทางกลบัเขา้ที่พกั และใหท้่าน
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั Aonang Princeville Villa Resort & Spa หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที-่2 ดําน้ําหมู่เกาะหอ้ง (เรอืประทบั - หาดคลองม่วง - เกาะเหลาลาดงิ - เกาะผกัเบีย้ - 

เกาะพพีดีอน - เกาะไมไ้ผ ่
B L D 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
08.30 น.  เดนิทางไป ท่าเรอืหาดนพรตันธ์ารา 
09.00 น.  ลงเรอื Speed Boat เดินทางไป หมู่เกาะหอ้ง ซึง่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เกาะ

หอ้ง เรยีกอกีชือ่หน่ึงว่าเกาะเหลาบเิละ เป็นเกาะที่มีทศันียภาพสวยงามมาก ลอ้มรอบดว้ยน้ําทะเลสี
คราม มกีลัปังหา และปะการงัรอบเกาะ ม ีจดุทีน่่าสนใจคอื อ่าวปิเละ เป็นอ่าวทีม่หีาดทรายโคง้เป็นรูป
นกบนิ ทรายขาวสะอาด น้ํ าทะเลใสสเีขยีวมรกต มฝูีงปลาเล็กๆ แหวกว่ายใหเ้ห็นอยู่ทั่วไป       เกาะ
หอ้งถือว่าเป็น แหล่งดําน้ําดูปะการงัน้ําตืน้ทีส่วยงาม ไดร้บัรางวลั ชายหาดระดบั        5 
ดาว จากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) และไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 10 เกาะ
ทีม่หีาดน่า เทีย่ว และสะอาดทีสุ่ดในโลก 

 
จากนัน้ เดินทางถึง เกาะลาดิง  เกาะเล็กๆ ที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ชมทัศนียภาพของ                      

หอ้งลากูน ที่ลอ้มรอบไปดว้ยภูผาหิน จากน้ันนําท่านเดินทางไป เกาะผกัเบีย้ ที่อยู่ตรงขา้มกบั
เกาะไรเ่ป็นเกาะทีม่ชีายหาดสองดา้น มลีกัษณะเฉพาะตวั คือ ทรายที่เกาะนี้จะเป็นสีแดง น้ําทะเลใส
บรสุิทธิ ์เชญิพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากน้ันเรอืจะพาท่านไปยงั “ทะเลใน” หรอื “ลากูน” หรอื 
“หอ้ง” อนัเป็นที่มาของ “เกาะหอ้ง” นําท่านสู่ “เกาะหอ้ง” เกาะนอ้ยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ 
ไดร้บัชือ่ว่า เป็นป่าเกาะแห่งอนัดามนั และทีเ่กาะนีย้งัมหีาดทรายขาวละเอยีด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (5) ท่ามกลางบรรยากาศใตท้ิวสน สบายๆ ดว้ยเสียงคลื่นและ                  
สายลมที่พดั หลงัรบัประทาน อาหาร เชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั เล่นน้ํา ชมฝูงปลา       
และสถานทีแ่ห่งนีย้งัมจีดุชมววิ 360 องศาแห่งใหม่ บนยอดเขาเกาะหอ้ง 

14.00 น. ออกจากเกาะพพีพีดอน แวะ เกาะไผ่ ใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนกอ่นเดนิทางกลบั 
 เดนิทางถงึ ท่าเรอืหาดนพรตันธ์ารา ขึน้รถตูเ้ดนิทางกลบัเขา้ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.00 น. รบัประทานอาหารค่าํ (6) 

 
ทีพ่กั Aonang Princeville Villa Resort & Spa หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่3 ชุมชนทอ่งเทีย่วแหลมสกั ชุมชน 3 วฒันธรรม – เกาะลนัตา B L D 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (7) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 



 

08.00 น. เดนิทางไป อาํเภออา่วลกึ นําทุกท่านลง เรอืหวัโทง (มหีลงัคา) ล่องไปชม ถํา้ชาวเล ถํา้แห่งนีม้ี
ลกัษณะเป็นเพิงหิน เป็นจุดพกัเรอืและหลบลมทะเลของชาวเลในอดีต ถํา้ชาวเลมีรอ่ยรอยทาง
ประวตัิศาสตรอ์ยู่ใหเ้ห็น อย่างเชน่ ภาพเขียนสี ที่อยู่บนผนังถํา้ ซึง่คาดว่าเป็นฝีมือการเขียนของ
มนุษยถ์ํา้ มอีายุเกา่แกป่ระมาณ 3,000 ปี ใหไ้ดช้มและ ศึกษาเรยีนรู ้น่ังเรอืไป อ่าวเหนา เป็นอ่าว
ทีเ่งยีบสงบและเต็มไปดว้ยกระชงัของชาวบา้น ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นกระชงั สาหรา่ยพวงองุ่น เป็นอีก
หน่ึงแหล่งปลูกขนาดใหญ่ทีส่่งขายไปยงัจงัหวดัต่างๆ ใหไ้ดล้ิม้รสกนั นําทุกท่านขึน้ไปเยี่ยมชม และ
สอบถามการเพาะเลีย้งกบัชาวบา้นไดอ้ย่างใกลช้ดิ   จะเห็นกรรมวิธีการเลีย้งสาหรา่ย แถมยงัไดช้มิ
สาหรา่ยพวงองุ่นทีถ่อืเป็นเมนูเด็ดของแหลมสกัดว้ย 

 
 ล่องเรอืไปชมอกีหน่ึงจดุไฮไลท ์"เขาผาคอ้ม" เป็นเขาหนิทีอ่ยู่กลางทะเล เหนือระดบัน้ําทะเลสูงสุด

ไม่มากนัก มลีกัษณะ เป็นเพิงผาสามารถเดินติดต่อถึงกนัได ้จงึเป็นอีกหน่ึงจุดแวะใหทุ้กท่านเยี่ยม
ชม เมื่อเรอืเทียบกบับนัไดก็สามารถปีนขึน้ไปชม ดา้นบนเป็นโพรงถํา้ในภูเขารมิทะเล เน่ืองจาก
เพดานที่ ค่อนขา้ ง ต่ํา  เวลา เดินต ้อ งค ้อมตัว ต่ํ าลง หร ือกม้ตัว เดิน  จึง เ ป็นที่มาของชื่อ                   
"ผาคอ้ม" น่ันเอง เมือ่ไดเ้ขา้ไปอยู่ใตเ้พิงผาและมองออกสู่ทอ้งทะเล ทะลุชอ่งม่านหินยอ้ยหอ้ยระยา้ 
ก็เสมอืนเป็นชอ่งหนา้ต่างที่สวยงามยิ่งนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใครที่มาในชว่งเชา้ตรูก่็จะไดช้ม
พระอาทติยข์ึน้ มองเห็นแสงอาทติยล์องผ่านชอ่งเขา้มาก็จะไดว้ิวที่งดงามยิ่งนัก หลายคนก็ใชมุ้มนี้
เป็นเฟรมสําหรบัถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกนัดว้ย นับเป็นที่เที่ยวที่นอ้ยคนนักจะมีโอกาสไดม้าสมัผสั
จากนั้นไดเ้วลากลบัขึน้ฝ่ัง ระหว่างทางที่น่ังเรอืกลับก็ไดช้ม วิวทิวทศัน์แห่งทอ้งทะเลอย่าง
เพลดิเพลนิ 

 

 
 
 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (8) 
บา่ย หลังอาหารนําทุกท่านเดินทางไปยัง “วดัมหาธาตุแหลมสกั” ศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธ                 

และเป็นสถานทีเ่คารพบูชา ของชาวบา้นชมุชนแหลมสกั ดา้นบนของเจดียจ์ะมีจุดชมวิวที่สวยแห่ง



 

หน่ึงของแหลมสกั โดยเฉพาะในชว่งยามเย็น สามารถชมบรรยากาศทอ้งทะเลรอบดา้น ชมวิวไป
พรอ้มกบัมลีมพดัเย็นกระทบกายมนัชา่งเพลนิใจเหลอืเกนิ 

จากนัน้ นําท่านเดินทางไป “ศาลเจา้แหลมสกั” หรอื “ศาลเจา้ซกโป้ซเีอีย้” เป็นศาลเจา้เก่าแก่คู่
ชมุชนแห่งนี้มามากว่า 100 ปีแลว้ โดยศาลเจา้จะหนัหนา้ออกสู่ทะเล มีพระโพธิสตัวซ์กโป้ซีเ่อีย้    
รูปเคารพไมแ้กะสลัก ที่เช ือ่ก ันว่า มีความ ศักดิส์ิทธิใ์นดา้นคุม้ครองผูท้ี่นับถือใหม้ีความสุข        
ความเจรญิ เป็นหน่ึงในหลกัฐานที่ยืนยนัในการตัง้ถิ่นฐานของชาวจีนที่อพยพมาในอดีต และ 
“มสัยดิสอลาฮุดดนี” สถานทีป่ฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทยมุสลมิทีช่มุชนแหลมสกั 

15.00 น. นําท่านเดนิทางไป เกาะลนัตา เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอนัดามนั ประกอบดว้ยเกาะลนัตานอ้ย 
เป็นทีต่ ัง้ของอําเภอและศูนยร์าชการต่างๆ และเกาะลนัตาใหญ่ เป็นที่ต ัง้ของ ชุมชนเมืองเก่าลนั
ตา (Lanta Old Town) ซึง่เป็นอีกหน่ึงจุดหมายที่วนันี้เราจะพาทุกท่านไปสมัผสัความสงบงาม
และเร ือ่งราวของคนลนัตา 

 
17.00 น. นําทุกท่านเยี่ยมชม ชุมชนเมืองเก่าลนัตา หรอื ชมุชนศรรีายา หรอืที่มกัเรยีกกนัในหมู่ฝร ัง่ว่า 

Lanta Old Town เป็นชมุชนเก่าแก่ดัง้เดิมอายุมากกว่ารอ้ยปี เร ิม่ตัง้แต่ชว่งที่ชาวจนีไดท้ํามา
คา้ขายแถวทะเลอนัดามนัเพื่อรบัถ่านไมก้ลบัไปที่เกาะปีนัง และเกาะนี้ก็เหมาะแก่การเป็นที่แวะจอด
เรอืสําเภาเพื่อใชห้ลบลมมรสุม จนในที่สุดไดม้ีการตัง้ รกรากที่เกาะกลายเป็นชมุชนในเวลาต่อมา 
ชมุชนนี ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งเพื่อเรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาะที่ ยงัคงพยายามรกัษา
ขนบธรรมเนียมดัง้เดมิ ไม่ว่าจะเป็นการประดบัโคมจนีตามชว่งเทศกาล หรอืพิพิธภณัฑช์มุชนชาว 
เกาะลนัตา ทีพ่ยายามร ือ้ฟ้ืนเร ือ่งราววถิชีวีติในอดีตใหค้นรุน่หลงัไดเ้รยีนรู ้นักท่องเทีย่วสามารถ
เดนิชมสถาปัตยกรรม บา้นไมโ้บราณหลงัใหญ่ทีดู่แปลกตา หรอืประภาคารหลงัใหม่ที่
สูงกว่าสิบช ัน้ ตลอดสองขา้งทางไดถู้กพฒันาให ้กลายเป็นรา้นอาหาร หรอื รา้นเคร ือ่งดื่ม                
เพือ่รองรบัความตอ้งการของนักท่องเที่ยวอีกดว้ย เป็นส่วนผสมผสานที่ เหมาะเจาะกนัอย่างลงตวั
ชมทศันียภาพความงดงามยามพระอาทติยอ์สัดง 

คํา่ รบัประทานอาหารค่ํา (9) ณ Fresh Restaurant เสิรฟ์ทุกท่านดว้ยอาหารทะเล                               
และอาหารพืน้เมืองใตท้่ามกลาง บรรยากาศของชุมชนเมืองเก่า และดื่มด่ํากบัความงามของ                 
ทอ้งทะเลยามค่ําคืน นําท่านเขา้ที่พกั Twin Lotus Resort & Spa Koh Lanta พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ Twin Lotus Resort & Spa Koh Lanta หรอืเทยีบเท่า 
วนัที-่4 ล่องเรอืโบราณ ชมแสงแรกแหง่วนั ณ ทุง่หยเีพง็ - ทา่ปอม คลองสองนํ้า - อนุสาวรยีปู์ดํา - กรุงเทพฯ B L - 
05.00 น. ออกเดินทางไป “ทุ่งหยเีพ็ง” นําทุกท่าน นั่งเรอืแจวโบราณ หรอื เรอืหางยาวออกมาบรเิวณ

ปากอ่าวลันตาเพื่อรบัแสงแรกในยามเชา้ของวันและชมความงามของผืนป่าชายเลนอัน             
อุดมสมบูรณ ์ตลอดสองฝ่ังคลอง เตาถ่านออกสู่ปากอ่าวลันตาจะพบนกนานาชนิด มีลิงแสม           



 

ปูกา้มดา้ม ปลาตนี หอยแครง หอยตาแดง และปูดําอาหารอนัโอชะ ระหว่างการเดินทาง ทุกท่านจะ
ไดล้ิม้รส อาหารพืน้บา้น ชา, กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทติยท์ีก่าํลงัขึน้ 

 ก่อนกลับเขา้ที่พักนําทุกท่านเยี่ยมเยือน กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นทุ่งหยีเพ็ง  ที่ น่ีถือ                       
ไดว้่าเป็น แหล่งผลติกะปิทีม่ชีือ่เสยีง และเป็นผูผ้ลติเจา้แรกของจงัหวดักระบี ่กะปิที่น่ีนอกจากจะ
มคีวามพถิพีถินัในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การหาวตัถุดบิ การหมกัและการตํา ยงัใส่ใจในเร ือ่งความสะอาด
เ ป็นหลัก เพรา ะก ะ ปิที่ น่ี จ ะถู กตา กอ ยู่ ในโร ง เ ร ือ นพลัง ง า นแสงอ า ทิตย ์ แล ะคัด เลือ ก                            
สิง่แปลกปลอมทีป่นมากบักุง้เคยจนกลายมาเป็นกะปิที่สมบูรณแ์ละพรอ้มจําหน่าย จากน้ันนําท่าน
เดนิทางกลบัเขา้ทีพ่กั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (10) ณ หอ้งอาหารของที่พกั หลังอาหารทุกท่านพักผ่อน                       
เก็บภาพบรรยากาศสวยงามภายในรสีอรท์ 

10.00 น. อําลาเกาะลนัตา กลบัสู่ ตวัเมอืงกระบี ่
 

 
 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (11) 
บา่ย หลงัอาหารนําท่านเดินทางไปเยี่ยมชม ที่เที่ยวลบั Unseen น้ําใสมรกตจากธรรมชาต ิ     

“ท่าปอม คลองสองน้ํา” ท่าปอม เป็นชือ่ของคลองสายสัน้ๆ ยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีตน้น้ํา
เป็นน้ําผุดบนเขาชอ่งพระแกว้ ปลายทางของน้ําในคลองนีจ้ะออกสู่ทะเลอนัดามนั ตอนที่น้ําทะเลลง 
น้ําจดืจากคลองจะไหลสู่ทะเลทําใหค้ลองนี้กลายเป็นคลองน้ําจดื น้ําในคลองก็จะใสราวกบักระจก                        
สีเขียวอมฟ้า มองแลว้สวยงามมากๆ ส่วนในตอนที่น้ําทะเลขึน้ น้ําทะเลจะไหลเขา้มาในคลอง               
และทําใหค้ลองกลายเป็นน้ําเค็มและน้ํากรอ่ย น้ําก็จะขุ่น ปลาทะเลจะพากนัว่ายน้ําเขา้มาหาอาหาร
ในคลอง และกลบัออกไปในตอนที่น้ําทะเลลงน่ันเอง เลยเป็นเหตุผลของชือ่ ท่าปอม คลองสองน้ํา 
เพราะน้ําทะเลที่ขึน้และลงทําใหท้่าปอมกลายเป็นทัง้คลองน้ําจดืและคลองน้ําเค็ม สมควรแก่เวลา  
นําทุกท่าน แวะซือ้ของฝากและถ่ายรูป ณ อนุสาวรยีปู์ดํา  ภาพหลงัเขาขนาบน้ํา 
สญัลกัษณข์องจงัหวดักระบี ่และแวะซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลบั 

17.00 น. สมัผสับรรยากาศดีๆ  ลิม้ลองเคร ือ่งดืม่เย็นๆ และอาหารอรอ่ยๆ ณ Sabai Day Café 
18.00 น. เดนิทางไป ท่าอากาศยานกระบี ่เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกเร ือ่งสมัภาระ และ Check in 
19.25 น. เดนิทางกลบัโดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิ WE250 
20.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
************************ 

 



 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบิน,
การจราจร, การเดินทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคํานึงถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกัเพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
คา่บรกิาร กระบี ่4 วนั 3 คนื (ออกเดนิทาง 9 ท่านขึน้ไป) 
4-7 เม.ย. / 2-5 พ.ค. 
ราคา   16,999  บาท  
พกัเดยีว    5,200      บาท 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิ-ไปกลบั กรุงเทพฯ-กระบี-่กรุงเทพฯ 
 รถตูป้รบัอากาศ ท่องเทีย่วตามโปรแกรม 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว (คนไทย) ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท)  
 คา่มคัคุเทศกผู์ช้าํนาญงาน 

 
 
 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ 3% 
 คา่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
 คา่ทปิ 300 บาท / ทรปิ / ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามธรรมเนียม)คา่ทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ

ตามสนิน้ําใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิตามระเบยีบธรรมเนียม)  
 คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์,ซกัรดี, คา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่ เป็นตน้ 

 
เอกสารในการเดนิทาง 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั 
 บตัรประชาชนฉบบัจรงิ (ใชเ้ชค็อนิวนัเดนิทาง) 

 
 


